
 باسمه تعالی

 شامل مفهوم آیات وسؤاالت متن وخودت را امتحان کن .(94 چاپ  ) اولمتوسطه  دوره نهممان  پاسخ سؤاالت پیام های آسمتن و

ان است وعربی به گروههای آموزشی  قرآنده خود رادرخصوص پیام های آسمان ،الزم به ذکر است همکاران عزیز وگرامی می توانند نظرات وپیشنهادات سازن

کوتاه :این مجموعه فقط پاسخ سؤاالت می باشد همکاران محترم می توانند این سؤاالت را در قالب ابزار های ارزشیابی مختلف (   .ارسال نمایند 

تکوینی از  پاسخ،چهارگزینه ای ،جورکردنی،وصل کردنی ،جاخالی ،انتخابی،درست نادرست،تشریحی وتکمیل کردنی وغیره طراحی نمود وبه عنوان ارزشیابی

    د.( نبه عمل آورآزمون  دانش آموزان 

 تورا چگونه بشناسمدرس اّول :     

  :سؤاالت  مربوط به قسمت آیات

 آیات درچه موردی هستند؟)کدام صفت خداوند را معرفی می کنند؟()خداوند خود را با چه صفتی در این آیات معرفی می کند؟: مفهوم آیات

 دانای آشکار ونهانیَخفی :اِنَّه یَعلَُم الَجهَر َوما -1

 )آیه ستاره دار است باید حفظ شود(آمرزنده ودوستدار بندگانَوُهَو الغَفورالَودودُ:-2

 عقوبت سخت دشمنی با خداَوَمن یُشاّقِ هللاَ...........  : -3

 ظالم نبودن خدااِنَّ هللاَ ال یَظِلُم...............:-4

 ه پذیر بودن خداتوباِّن هللاَ یُِحبُّ التّّوابیَن:-5

 آگاه بودن خدا از کارهای بندگان ، شکرگزار کارهای بندگان َوکاَن هللاُ شاِکراً َعلیماً:-6

 

 شماره مربوط به هر آیه را در مقابل صفت مربوطه بنویسید؟ -
 شماره آیه  صفت

 5 توبه پذیر بودن

شکرگزارکارهای خوب 

 بندگان

6 

 2 دوستدار بندگان

ن مجازات سخت دشمنا

 خدا

3 

 4 ظالم نبودن

دانا به هر نهان 

 وآشکار

1 

 

              

 :کالسی های الیتپاسخ  فع

 حمید،عزیز،عالم،نور،ابدی،ملک ، پاک،خدا،راهنما،بخشنده،احد،حکیم،عظیم،کریم،رحیم،فاضل، صفت های موجود در شعر:-1:  11فعالیت صفحه 

 سخاوتمند،جواد

 ) هدایت دانش آموز به دعای جوشن کبیر وصفات خداوند در این دعا( ر، رزاق ، ستار، واحد،ناظم ، توابرحمان ، رحیم، غافصفات دیگر: -2

معبود بودن  ایاک نعبد:صاحب روز جزا ، مالک یوم الدین:پروردگار جهانیان ، رب العالمین :صفات خداوند سوره حمد وتوحید : :14فعالیت صفحه

متولد نشده لَم یولَد :کسی را به دنیا نیاورده ،  لَم یَِلد :بی نیاز،َصَمد: یکتا ،اََحد :هدایت گر ، دنا الصراط المستقیم :اهاستعانت از خدا ،  ایاک نستعین :،

 یی ،شریک نداری.بی همتالَم یَکن لَه ُکفُواً اََحد:،

 :17فعایت صفحه 
 صفات سلبی صفات ثبوتی

 ملک، پاک،خدا،راهنما،بخشنده،

 یماحد،حکیم،عظیم،کریم،رح

 ،فاضل،حمید،عزیز،

 عالم،نور،ابدی،سخاوتمند، جواد

 رنج وگداز داشتن ،درد ونیاز داشتن

 داشتن بیم وامید،عیب وخطا داشتن

 شبیه دانستن برای خدا،مخلوق بودن

  جابه جایی داشتن ، کاهش وافزایش

 :سؤاالت متن 

 ا انسان ها می توانیم خدا را بشناسیم؟(مچرا ما انسان ها توانایی شناخت کامل خدا را نداریم؟)به چه مقدار-1

ی محدود ما انسان ها به دلیل توانایی های محدود خود،امکان شناخت کامل خدای نامحدود را نداریم ،اما به قدرتوان ودرک خود،می توانیم به شناخت

 از خداوند دست یابیم.

 آن چنان که شایسته معرفت توست ،تو را نشناخیتم.د؟رسول خدا در مورد مقدار شناخت انسان از خداوند متعال چه می فرمای-2

دانای نهان وآشکار  با خبر بودن از درون قلب ها ونجوای دل ها وفرو افتادن برگ چند مورد از صفات خداوند را که در درس ذکر شده نام ببرید؟-3

توبه پذیر ،بهترین روزی دهنده الم نبودن نسبت به بنگان،درختان، دوستدار وآمرزنده بندگانش ،مهرورزیدن به بندگان،مجازات کننده سرکشان ،ظ

 ،یاریگر ،بهترین سرپرست.



یعنی از طریق آثار ونشانه های خداوند،که در سراسر جهان آفرینش متجلی است به ویژگی شناخت خداون از راه تفکر در کتاب خلقت یعنی چه؟-4

 های او می توان پی برد.

 ما انسان ها همچون طفلی خرد سال هستیم که.......................نسان با شگفتی های بی پایان طبیعت چه می گوید؟اینیشتین در باره مواجه شدن ا-5

 ............وضعیت عقل انسان در برابر خداست.

 نیست. نه خیر چون خداوند مخلوق ومحدودآیا می توان هر صفتی راکه در مخلوقات می بینیم به خداوند متعال نسبت دهیم ؟ -6

چون خداوند موجودی کامل وبی نقص است چرا صفاتی که از مخلوق بودن ومحدود بودن موجودات سر چشمه می گیرد در خدای متعال نیست؟-7

 وسرچشمه همه خوبی ها وکماالت است.

 ودن و.......صفاتی که از نقص ناشی می شوند مانند:مرگ ،جهل ،مکان ،جسم بکدام نوع از صفات در خداوند وجود ندارد؟ -8

کسی ویا چیزی قابل ستایش است که کماالت وزیبایی هایی )ستایش وحمد واقعی مال چه کسی است . چرا؟(چه کسی وچه چیزی قابل ستایش است؟ -9

 در اوباشد ومی دانیم که همه خوبی ها وزیبایی های جهان از خداست پس ستایش حقیقی وحمد واقعی از آن اوست.

 

  : راامتحان کن پاسخ سؤاالت خودت 

صفاتی که جنبه کمال دارد و خداوند آن صفات را داراست مانند:قدرت ،علم،رازقیت،مهربانی مثال:ثبوتی وسلب را تعریف کنید؟با دو صفات -1

 و......را صفات ثبوتی می نامیم.

 ..را صفات سلبی می نامیم . صفاتی که از نقص ناشی می شوند وخدا این صفت ها را ندارد.مانند: جهل ،مرگ ، خواب و......

 تفکر در خلقت -2آیات قرآن  -1راه های شناخت خداوند را نام ببرید ودرباره هر کدام به اختصار توضیح دهید؟-2

 با مراجعه به قرآن کریم با صفاتی آشنا می شویم که خداوند خود را با این صفات معرفی می کند

داوند متعال راهنمایی می کند.زیبایی های عالم ،جلوه ای از زیبایی خدا وخوبی های او،نیکی همچون جاده ای ما را به سوی خجهان آفرینش 

 وعظوت وقدرت وبزرگی خداوند متعال است .گویی تمام اجزای عالم از او سخن می گوید.

 

ی می گوییم خداوندا تو پروردگار حمد به معنی ستایش و وقتحمد وتسبیح خداوند به چه معناست؟ وارتباط آن با صفات ثبوتی وسلبی چیست؟-3

 در واقع خداوند را می ستاییم پس صفات ثبوتی خداوند را بیان می کنیم.جهانی ،تو رحمان ورحیمی ،تو بخشنده ومهربانی 

ونیازمند نیستی تسبیح به معنی پاک دانستن ومنزه دانستن خداوند از هر عیبی ونقصی است بنابراین در تسبیح خداوند  وقتی که می گوییم خدایا ت

 ،تو شریک نداری تو فرزند نداری،خداوند را از صفات سلبی پاک ومنزه می دانیم.
 

  درپناه ایماندرس دوم :   

  :سؤاالت  مربوط به قسمت آیات 

 ترجمه کنید؟)ترجمه آیات موجود در کتاب از دانش آموزان خواسته می شود.(-1

 ی است؟مفهوم آیات :آیات در چه مورد -2

 تقویت ایمان به خدا از طریق تالوت وگوش سپردن به آیات قرآنآیه ی: اِنَّما المؤمنوَن الذیَن اِذا ذُِکَر...................

ایمان به خدا،تحول در تولد دوباره انسان با داشتن ایمان به خدا،زنده شدن روح انسان به وسیله آیه ی :اََو َمن کاَن میتاً فَاَحیَیناهُ.......................

 درون انسان با به وجود آمود ایمان

 ایجاد آرامش روحی با ایمان به خداآیه ی:ااَلبِِذکِر هللا............................)ستاره دار است باید متن ومعنی حفظ شود.(

 لهلستخداوند به وجود آورنده ایمان در دآیه ی : ُهَو الذی اَنَزَل السَّکینَةَ...........

 بیهوده وبی هدف نبودن آفرینش انسان،باز گشت انسان به سوی خدا.آیه ی :اَفََحِسبتم اَنَّما َخلَقناُکم..............

 : الیت های کالسی پاسخ  فع

ایم تا به نتایج خوب آن تنبلی می کنیم،یقین نداریم،شناخت کافی نداریم،نتیجه اش را تجربه نکرده ایم،ایمان به آن موضوع نداریم،عمل نکرده :21ص 

 پی ببریم.

ادعا می کند مسلمان اسن و به خدا ایمان دارد ولی ن را رعایت نمی کند، حق دیگران را پایمال می کند،ادعا می کن ایمان دارد ولی قانو:22ص

 دیگران و............ عامالت ،طرز نگاه کردن بهپوشش وظاهری موافق با معیارهای الهی واسالمی ندارد، درست رفتار نکردن در م

بلوتوث کردن متن ها وتصاویر نا مناسب با شرایط سنی ،تعارف کردن سیگار توسط دوستان برای تفریح ولباس پوشیدن در اثر تأثیر با :26ص

ت وبعد به صورت جدی در پذیری از همساالن وآوردن بهانه های مختلف برای به تأخیر انداختن نماز وباالخره فراموش کردن نماز که کم کم با تعارفا

 ایمان در وجود انسان تضعیف شده ود راثر زیاد شدن آن اعمال، ایمان نسبت به آن موضوع از بین می رود.انسان تأثیر گذاشته  و

 : سؤاالت متن 

 

جر به اطاعت از او نخواهد شناخت ما از خالق خویش وفرمان های او ،به تنهایی منآیا شناخت از خدا برای اجرای فرمان های او کافی است؟-1

 شد،بلکه این شناخت نیازمند.................انجام دستورات الهی است.

 ایمان وعمل دو برادر همراه ودو دوست جدایی ناپذیرند.حضرت علی علیه السالم درباره ارتباط ایمان وعمل چه می فرماید؟-2

 ی به یک موضوع ویا یک حقیقت است. باوری که.............قلب است.ایمان ،اعتقاد وباور قلبایمان چیست وجایگاه آن کجاست؟-3

اگر قلب انسان به مطلبی ایمان بیاورد،انگیزه عمل به آن نیزدر انسان .....................واز صمیم قلب به او چگونه ایمان منجر به عمل می شود؟-4

 ایمان بیاوریم.

آنچه در جهان هستی است نشانه های زیبایی،علم،..............محبت ما را اعث تقویت ایمان می شود؟چگونه بتفکر در آیات خدا در جهان آفرینش -5

 به خدا می افزاید.

 در خاطر ما..............تقویت ایمان به خدا می شود. حضور خداوندچرا یاد وذکر خداوند باعث تقویت ایمان می شود؟-6



 نمازهای پنجگانه در روز،قرائت روزانه قرآن وذکر ویاد خدا وتوکل براوگی روزمره را نام ببرید؟نمونه هایی از یاد وذکر خداوند در زند-7

ایمان به انجام کارهای نیک ودوری از گناهان چگونه باعث تقویت ایمان می شود؟)رابطه ایمان وانجام کارهای نیک را بیان کنید)بنویسید((-8

 ................مانع رسیدن نور ایمان به آن می شود.خداوند،عمل به دستورات اورا به دنبال دارد

 آنچه ایمان را...........گناهان است.امام صادق علیه السالم در باره تقویت ایمان چه می فرماید؟-9

 رهایی ازاحساس بیهودگی -2آرامش -1آثار ایمان به خداوند را نام ببرید؟-10

= کسانی که هنوز در قلب وجانشان ایمان به خدا وارد نشده................اضطراب می  28صرسند؟چرا کسانی که ایمان ندارند به آرامش نمی -11

 گردند.

 زمانی که کسی در زندگی هدف واال وارزشمنی نداشته باشد زیرا..........ارزشمند است.احساس بیهودگی چه زمانی به وجود می آید؟-12

 ناگزیر زندگی را در همین چند روز دنیا.................دور می سازد.چیست؟هدف انسان هایی که به خدا ایمان ندارند  13

 هدف زندگی آنها برخاسته از اعتقاد به خداست............رها نشده اند.هدف انسان هایی که به خدا ایمان دارند چیست؟-14

که خدا از خلقت آنان هدفی داشته ودر این جهان به حال خود رها زیرا می دانند کسانی که به خدا ایمان دارند چرا احساس بیهودگی نمی کنند؟ -15

 نشده اند.

 

 پاسخ سؤاالت خودت راامتحان کن :  

افی چون تنها شناخت از آن موضوع ویا کار کتوضیح دهید چرا با اینکه از خوبی برخی کارها آگاه هستیم ،اما آن کارها را انجام نمی دهیم؟-1

مل هم در وموضوع باور وایمان قلبی نداشته باشد به اطاعت وانجام آن عمل دست پیدا نمی کند پس اگر ایمان باشد ع نیست ،تا انسان به آن کار

 پی آن خواهد آمد.

انجام نیکی ها  -3یاوذکر خداوند-2تفکر در آیات خدا در جهان آفرینش-1دو مورد از سه مورد:دو مورد از راه های تقویت ایمان را بنویسید؟-2

از گناهان.ودوری   

به خدا ایمان  اگر کسی ادعا کند که در قلبانسان مالک نیست،چه پاسخی می دهید؟به کسانی که معتقدند قلب انسان باید پاک باشدوظاهر وعمل -3

، از قلب فراتر ایمان وباور نور باید به او یادآوری کرد که در ایمان خود شک کند چوندارد اما در ظاهر واعمال او اثر ایمان مشاهده نمی شود

  رفته ودر گفتار ورفتار وعمل  فرد نمایان می شود بنابراین ایمانش محکم وقوی نیست.

یک مورد نوشته می شود. 27از دو مورد صفحه یکی از دالیلی که باعث می شود انسان مؤمن از آرامش برخوردار باشد را بیان کنید؟-4  

  

 دین راستیندرس سوم :         

 : بوط به قسمت آیات سؤاالت  مر

ارزش دین به خالص بودن آنست.)آنچه خداوند می پذیرد تنها دین خالص است.)تسلیم بی قید وشرط در برابرفرمان مفهوم آیه ی:ااَل لِِل الدّیُن الخاِلص.

 خدا،دور از شرک وریا(
 

 : الیت های کالسی پاسخ  فع

 ایمان به خدا ،وجود دین ،وجود پیامبروبعثت او:33ص

 چون علم ودانش انسان محدود است وکامل نیست . -نه خیر:34ص

 احکام وحقایق دین برما روشن نمی شد ودر گمراهی می ماندیم.:35ص

  : سؤاالت متن 

این دین را خداوندی که خالق جهان وانسان است وخداوندی که عالم  –خدا دین توسط چه کسی وچگونه در اختیار انسان ها فرار گرفته است؟-1

 ه........................به مردم ابالغ نمایند.ب

همه پیامبران مردم را به یک دین دعوت می کردند.حضرت موسی به همان چیزی منظور از دین واحد چیست؟)آیا دین پیامبران باهم فرق دارد؟(-2

 مبران پیشین دعوت کرده بودند.دعوت می کرد که حضرت نوح دعوت کرده بودوحضرت عیسی نیز به همان چیزی دعوت می کرد که پیا

دعوت به ایمان به -2دعوت پیامبران به پرستش خدای یگانه )توحید(-1دو موضوع.در مأموریت پیامبران چند موضوع مشترک اساسی است؟-3

 جهان پس از این دنیا وجزای عادالنه انسان ها در آن سرا )معاد(

همه پیامبران با آوردن دلیل ،ارائه معجزات وتشویق انسان ی توحید ومعاد دعوت می کردند؟پیامبران مردم را چگونه به دو اصل مشترک خود یعن-4

 ها..........بیندیشند.

 نتیجه می دهد. تباهی وستمگریبه بار می آورد وشناخت نادست ، عمل صالحشناخت درست وایمان به خدا ،-5

 پیامبران سعادت انسان ها را در ایمان به خدای یگانه می دانندواز آنها...خواستند؟ واز آن ها چه می عادت انسان ها را درچه می دانندس پیامبران-6

 ..............رستگار خواهند شد.

 د؟(اگر بخواهیم تأثیر بی نظیر دین را در زندگی وجامعه خود مشاهده کنیم چه کار باید بکنیم؟)برای مشاهده تأثیر دین در جامعه چه باید کر-7

 ناخت تعالیم دین وسپس اطاعت از دستورهای آن را سرلوحه خود قرار دهیم.باید مطالعه وش

کنیم،پاسداری از دین می تواند هم به صورت دفاع در  پاسداریما بعداز انتخاب دین به عنوان راه صحیح زندگی چه وظیفه ای نسبت به آن داریم؟-8

 صحنه نبرد با دشمنان اسالم باشد وهم به صورتدفاع علمی.

 دفاع علمی -2دفاع در صحنه نبرد با دشمنان -1اع از دین به چند نوع صورت می گیرد؟دف -9

از دین راستین دفاع کنیم ودر این راه حتی از جان خود نیز وظیفه ما در مقابل کسانی که می خواهند دین را از مسیر اصلی آن خارج کنند چیست؟-10

 بگذریم.

 بود. شهید مطهریرا در راه عمل به دین ودفاع از آن فدا کرد  یکی از کسانی که در عصر ما زندگی خود-11

 چه بهتر ...................ندارم.اگر قرار باشد انسان از دنیا برود ،؟هید مطهری درباره مرگ خود ودفاع از اسالم چه می گویدش-12

 



 :پاسخ سؤاالت خودت راامتحان کن 

 مورد3از شش مورد  34صکنید؟ سه مورد از سؤاالت اساسی انسان ها را بیان-1

پیامبران،چون خداوند خالق  وسیله دین از طریق ارسال بهخدا به تنها کسی که صالحیت ارائه دین به انسان ها را دارد چه کسی است؟چرا؟-2

  رزوهای اوست .انسان وآگاه به تمامی استعدادها ،روحیات ،نیازها وآ

ایمان به جهان آخرت وجزای عادالنه انسان  بهودعوت  )توحید(پرستش خدای یگانه دعوت به-3

 دو اصل اساسی است که همه پیامبران مأموربه انجام آن بوده اند. )معاد(ها در آن سرا

وجود جهل نسبت -1دو علت اصلی که موجب شده است برخی جوامع به ظاهر دین دار دچار چالش ها ومشکالت فراوان باشندرا توضیح دهید؟-4

عمل نکردن به دستورهای دین ،به دلیل دل -2نسبت به معارف دین واصول آن لیم دین در بین این جوامع،نداشتن مطالعه کافی به دستورها وتعا

 بستن به  هوس های زودگذروپایبند نبودن به دستورهای دینی.

 راهنمایان الهیدرس چهارم :      

 مفهوم آیات:

دین الهی رستگاری دنیا وآخرت را به انسان به ارمغان می نعمت وپاداش دنیا وآخرت هر دو نزد خداست...........آیه ی:َمن کاَن یُریدُ ثَواَب الدُّنیا.......

 آورد.

 سرکشی مردم در مقابل دعوت پیامبران ،منکر شدن پیامبران وکشتن آنها.آیه ی :اَفَُکلَّما جاَءُکم َرسوٌل....................

 استقامت در راه خدا وپایداری در آن.نَا هللاُ..................آیه ی :اِنَّ الذیَن قالو َربُّ 

 منع پرستش بت ها با اعالم ویژگی آنهاآیه ی:اِذ قاَل ِِلَبیِه یا اَبَِت.......................

 اعث هدایت می شود.پیروی از دانش پیامبر که غیر از دانش مردم عادی است بآیه ی: یا اَبَِت اِنّی جاَءنی ِمَن ................

 پاسخ فعالیت کالسی:

را سؤال واگراست وپاسخ زیادی دارد.در هر موقعیتی خدا را در نظر بگیریم ،به خاطر خدا گناه نکنیم،صبور باشیم،تقوا داشته باشیم ،هرآنچه :45ص

 دوست دارد انجام دهیم ،از گناهان دوری کنیم و...........خداوند 

 د مصطفی )ص(پیامبر اکرم حضرت محم:48ص

وگرسنگی وفقر پیامبر وخانواده ویارانش ،سه سال در شعب ابوطالب زندانی شدند،حق معامله وخرید وفروش با قبایل دیگر را نداشتندشعب ابوطالب:

 .یافتندرا تحمل کردند با وضع رقت باری زندگی کردند چون فقط رضای خدا را در نظر گرفتند و با صبر واستقامت از وضع موجود رها یی 

 

 .شبی که پیامبر تهدید به قتل شد وقراربود به وسیله چهل نفر از قریش  کشته شود که باعث شد پیامبر با شرایطی سخت هجرت کندلیلة المبیت :

 

راقبین تعیین این جنگ در نزدیکی کوه احد اتفاق افتادکه در مرحله اول پیامبر ولشکریانش پیروز شدند ودر اثر ترک گردنه احد توسط مجنگ احد:

مراه شده توسط پیامبر از پشت مورد حمله دشمنان قرارگرفتند وشکست خوردند با وجود شایعه ی کشته شدن پیامبر عده ای فرار کردند پیامبر به ه

شکست خورده ی حضرت علی ودو یار دیگر دفاع کردند تا اینکه قریش آنجا را به خاطر آن شایعه ترک نمودند وپیامبر با چند نفر از لشکریان 

 مجروح به مدینه باز گشتند.

 

 آیه ی اول= شریک قرار دادن برای خدا درحالی که دلیلی برآن ندارند.:50ص

 آیه ی دوم= نداشتن علم نسبت به آیین ودین الهی )داشتن جهل نسبت به آیین(.

 قائل شدن دختران وپسران برای خدا بدون داشتن آگاهیآیه سوم =

 

 ومنطقه ای پاسخ داده خواهد شد به زبان محلی.سؤال واگراست  :52ص

 

 ،پیروی از اعتقادات غلط  وفرهنگ های منسوخنداشتن آگاهی نسبت به موضوع،صبور نبودن بر خواست خدا ،تبلیغات دیگران

 :  سؤاالت متن 

 به انسان ها ابالغ شده است.« رسول »یا ر«پیام آور »توسط انسان های شایسته ای به نام دین الهی توسط چه کسانی به مردم ابالغ شده است؟-1

 توضیح دهید.مردم پس از دریافت دین خداوند از سوی پیامبران به چند گروه تقسیم می شدند؟-2

 دو گروه 

ا نیز نصیب نجات می دادند بلکه رستگاری ابدی ر گروهی دعوت پیامبران را می پذیرفتند وبا عمل به تعالیم آنان،نه تنها خود را از مشکالت متعدد

 )دعوت را می پذیرفتند ورستگار می شدند(خود می کردند

دنیا دل خوش کردند نه تنها دنیا وآخرت خود را تباه کردند ورستگار نشدند بلکه با سرکشی در مقابل پیامبران آنان را  به لذت های زودگذرگروه دوم:

 .دروغگو می نامیدند واگر موفق نشدند دست به قتل پیامبر می زدند

در برابرمشکالت صبر ودر راه خدا استقامت می کردند با تمام تئان به راه خود ادامه می دادند پیامبران در مقابل مشکالت چگونه رفتار می کردند؟ -3

 ولحظه ای سست نمی شدند.

ایمان داشتند ،تمام  چه به آن دعوت می کردندزیرابه راه خود وآنبا تمام توان  به راه خود ادامه می دادند ولحظه ای سست نمی شدند؟ چرا پیامبران-4

 پیامبران الهی الگوی استقامت در راه خدا بودند.

 حضرت ابراهیم)با توضیح مختصر( -2حضرت نوح   -1برای استقامت پیامبران بنویسید؟ قرآن  سیره وروش پیامبران درنمونه هایی از-5

 که آنان اطمینان داشتند که استقامت ،کلید دست یافتن به وعده های بزرگ الهی استین بود ناشی از اپایداری فراوان پیامبران،ناشی از چه بود؟-6

شریک قرار دادن برای خدا مثل پرستش بت هایی از سنگ و چوب، فرشتگان و اجرام  -1برخی از عقاید غلط زمان پیامبران را بیان کنید؟-7 

 گوساله پرستی  -آسمانی

 ،روی آوردن به  فال قهوه، خارش چشم به خاطر حسادت و .....13عدد نحس بودن  زمان ما را بنویسید؟ی مخلف برخی عقاید غلط  در کشورها -8



پاراگراف آخر) فریب دادن اذهان مردم ، از هم پاشیده شدن خانواده  51ص  اعتقاد به عقاید باطل چه تأثیری در زندگی مردم می تواند داشته باشد؟-9

 و آبرو(ها ، از دست دادن اموال 

 : پاسخ سؤاالت خودت راامتحان کن 

 یک مورد  44از سه مورد صفحه ی  یک نمونه از موارد تسلیم پیامبران الهی در برابر دستورات خداوند را بیان کنید؟ -1

ت می کردند ایمان داشتندواطمینان زیرا به راه خود و آنچه به آن دعوچرا پیامبران الهی در راه انجام دستورات خداوند استقامت فراوانی می کردند؟-2

 داشتند که استقامت ، کلید دست یافتن به وعده های بزرگ الهی است.

پیروی نکردن از عقاید -3استقامت و پایداری در راه خدا  -2امر خداوند تسلیم در برابر-1سه مورد از ویژگی های اصلی پیامبران را نام ببرید؟ -3

 باطل و مبارزه با آنها.

  آخرین پیامبر وآخرین پیام:پنجمدرس    

  :سؤاالت  مربوط به قسمت آیات 

 پیامبر اکرم  فرستاده خدا وآخرین پیامبر است.آیه ی :ما کاَن ُمَحمدٌ اَبا اََحٍد............... .

 پندآموزی قرآن رحمت الهی ،بیان ویژگی های قرآن : هدایت گربودن ،شفا ی دل وآیه ی :اِنَّ هذَا القُرآَن یَهدی..............  .

 

 : الیت های کالسی پاسخ  فع 

چون با آمدن آخرین پیامبر وآخرین دین ،هم انحرافات ادیان پیشین نصحیح شد وهم صراط مستقیم بیان شد وکامل ترین دین برای هدایت :55ص

 انسان ها فرستاده شد تا مردم با بهره گیری از آن هدایت شوند وبه سعادت برسند.

است یعنی باالتر وکامل تر از نود که   صد کامل تر وباالتر از نود است و وقتی گفته می شود صد ،نود نیز داخل آن است ،پیامبر ما مثل صد:58ص

 .سایر پیامبران هستند می باشد وعالوه برآن سایر پیامبران  مثل عدد نود در راستای عددصد که پیامبر ماست قرار دارند 

 بخش یکسؤال اول :  :59ص

 سؤال دوم : بخش  دوم          

 سؤال سوم : بخش دوم         

 سؤال چهارم: بخش سوم        

 سؤال پنجم : بخش سوم ودوم        

 سؤال ششم: بخش اول        

 گام اول  «هر قدر که می توانید قرآن بخوانید»:62ص

 م ، سومگام های اول ،دو « قرآن برای هدایت همه مردم است»         

 گام سوم«در قرآن بهترین قصه ها برای پند گرفتن انسان وجود دارد»        

 گام های اول ، دوم ،سوم«مؤمنان شفا ورحمت است  برای»        

 گام اول«الرجیم اعوذ باهلل من الشیطان »یعنی در ابتدای قرآن خواندن بگویید« وقتی قرآن می خوانید از شر شیطان به خداوند پناه ببرید»        

 گام اول«وقتی قرآن  خوانده می شود به آن گوش کنید وساکت باشید تا شامل رحمت الهی شوید»        

 

  : سؤاالت متن 

چون با رحلت پیامبر،عده ای که همواره به دنبال ایجاد انحراف در دین خدا برای چرا خداوند با رحلت پیامبری ،پیامبر دیگری را می فرستاد؟-1

ومردم هم چون ارزش لین تعالم را به خوبی نمی دانستند وامکانات کافی  سیدن به خواسته های دنیوی خود بودند مردم را از دین منحرف می کردندر

 پاراگراف اول( 56برای حفظ آن نداشتند،تعالیم...................................این سر گذشت برای هر پیامبری تکرار می شد.)ص

هر پیامبری که می آمد ،در عین  –بله نام پیامبر اکرم )ص( در ادیان دیگری قبل از اسالم توسط پیامبران دیگری ذکر شده است؟توضیح دهید؟ آیا -2

 پراگراف دوم( 56حال ...................به خوبی می شناسند.)ص

یا پایان یافت وبعد از ایشان خداوند دیگر کسی را به عنوان پیامبر برای یعنی با آمدن ایشان سلسله انبپیامبر اکرم خاتم پیامبران است ،یعنی چه؟ -3

 مردم نخواهد فرستاد .

 را دارا بود. همه ویژگی های مثبت اخالقی تمامی پیامبرانحضرت محمد )ص(-4

ارزشمنترین  -ی انسان را داردپاسخ تمامی پرسش ها –چون قرآن به راه راست هدایت می کند چرا قرآن یک گنجینه ارزشمند وبی نظیری است؟ -5

 تنها کتابی است که به گواهی تاریخ هیچ تحریف وتغییری در آن وجود ندارد. -به راحتی می توان از آن استفاده کرد. -کتاب روی زمین است.

شما قرار .......راه سامان یافتن زندگی وپیامبر اکرم با خود نوری آورد........................امیرمؤمنان درباره ارزش قرآن کریم چه می فرماید؟ -6

 دارد.

 

  

 :  پاسخ سؤاالت خودت راامتحان کن 

خداوند با فرستادن پیامبر اکرم عالوه بر تصحیح انحرافات ادیان چرا خداوند پیامبر اکرم وقرآن کریم را آخرین پیامبر وآخرین پیام خود قرار داد؟-1

قیامت  فرستاد وعالوه برآن مردم زمان پیامبر به این توان رسیده بودند که  پیشین ،توسط ایشان کامل ترین دین را برای هدایت همه انسان ها تا روز

وبه دست آیندگان برسد،همان طور که هم اکنون این تعالیم وجود دارد  حریف نشودوحی الهی را از پیامبر دریافت درک کنند واز آن مراقبت کنندتا ت

 وهر کسی بخواهد در صراط مستقیم الهی قرار گیرد می تواند این کار را انجام دهد.

ان وپرستش او ،خیروصالح معرفی خداوند به عنوان آفریننده جه -1را به مختصر بیان کنید؟ کل محتوای قرآن که در سه گروه دسته بندی شده بود-2

 انسان  وهدایت او به بهشت با مهربانی ومراقبت.



عمل به دستورات خداوند که مایه رستگاریست و عمل نکردن به آن مجازات به دنبال دارد که در قرآن با آوردن سرگذشت اقوام توسط پیامبر -2

 توضیح داده شده است.

 سان در بهشت وجهنم.معرفی روز قیامت ونشانه های آن وسرنوشت ان-3

 61گام های اول ودوم وسوم با توضیح در ص گام های بهره مندی از قرآن کریم را بیان کنید؟ -3

 

  خورشید پنهانم : درس شش   

 آیه ای در درس وجود ندارد.: سؤاالت  مربوط به قسمت آیات 

 

 :الیت های کالسی پاسخ  فع

، به یکدیگر کمک می کنند واز اموال خود انفاق به فقرا می بخشند،فروشنده ها گران فروشی راکنار  مردم به خاطر امام زمان با هم مهربان:66ص

 گذاشته وکاالهای مرغوب در اختیار مردم قرار می دهند،حجاب وپوشش کامل می شود،علم به حد نهایت خود پیشرفت می کند ،همه مردم جهان تحت

 کات به موقع پرداخته می شود امور جامعه به راحتی حل می شود.،خمس وزحکومت حضرت مهدی قرار خواهند گرفت

تا چهره امام را خشن وقیام او را خونین وهدفش را تخریب کنند،شوق واشتیاق مردم را نسبت به قیام حضرت کم کنند و مردم با ترس از او  :68ص

 وقیامش انتظار نکشند وتالشی برای ظهور نکنند.  

 مل کنیم ،از گناهان پرهیز کنیم، به نماز وعباداتمان بیشتر توجه کنیم، از سخنان زشت وکارهای حرام دوری کنیم و....به دستورات دینمان ع:69ص

...................... 

 بخشش به فقرا،راستگویی، انفاق کردن، کمک در مشکالت وبالیای طبیعی و......................راز داری ، امانت داری، :70ص

 

 

 :متن سؤاالت 

 شما را بشارت باد به مهدی،مردی از خاندان من..............آکنده می کند.پیامبر اکرم )ص(درباره قیام حضرت مهدی علیه السالم  چه می فرمایند؟-1

ت وانجیل نجات خیر،سایر مسلمانان وحتی غیر مسلمان ،مسیحیت ویهود نیز در تعالیمشان در توراآیا اعتقاد به منجی فقط مختص شیعیان است؟ -2

 بخش آسمانی به چشم می خورد.

 است. عقاید شیعیاناعتقادبه قیام وظهور حضرت مهدی علیه السالم یکی از اثرگزارترین -3

شیعیان پیوسته در طول تاریخ با انواع سختی ها مواجه بوده اند ،اماآنچه به عنوان اعتقاد به ظهور حضرت مهدی چه تأثیری در شیعیان دارد؟ -4

 یی عظیم ،آنان را به ایستادگی وحرکت وتالش تشویق نموده است ، امید به آینده ای روشن وسراسر شور واشتیاق بوده است.نیرو

نه خیر ،اکنون هم گروهی از مردم از یاران امام زمان آیا یاران امام زمان کسانی هستند که فقط ظهور ایشان را می بینند وبه ایشان می پیوندند؟-5

 ..........این کار مختص دوران ظهور نیست.......هستند

 خداوند عمر او را در دوران غیبتش طوالنی می گرداند،..................امام حسین علیه السالم درباره طوالنی بودن عمر حضرت چه فرموده اند؟ -6

 برهر کاری تواناست.

ردم در دست نیکو کاران وعدالت جویان قرار گیرد ومردم جهان پس از گسترش عدالت ومهربانی واینکه سرنوشت مهدف امام از قیامش چیست؟ -7

 سال ها به خوشبختی وآرامش برسند.

 درست ونادرست -8

 نادرستاعتقاد به ظهور منجی فقط به شعیان اختصاص دارد. -

 درستطوالنی بودن عمر حضرت مهدی یک امری ممکن است. -

 نادرستاست.از نظر دانش پزشکی طوالنی بودن عمر ناممکن -

 درست،هرکس برای آمدن امام زمان وقتی را تعیین کند ویا ادعای مالقات با ایشان را داشته باشد دروغگوست.طبق احادیث اهل بیت  -

 درستادعای مالقات با امام زمان توسط عده ای شیاد با هدف فریب وسوء استفاده از مردم ساخته می شود. -

 نادرستص است.زمان دقیق ظهور حضرت مهدی مشخ -

 نادرستار ویژه هستند.ی 313یاران امام زمان فقط  -

 نادرستهدف امام زمان خونریزی وجنگ است. -

 درستهدف امام زمان گسترش عدالت ومهربانی است. -

 نادرستما که در عصر ظهور زندگی نمی کنیم نمی توانیم از یاران امام زمان باشیم. -

 درستترین کارهای امت ایشان است.به فرموده پیامبر انتظار از به -

 

 خودت را امتحان کن:

 65ص در چند جمله کوتاه ،اتفاقات بعد از ظهور امام زمان را توصیف کنید. -1
سال قوم خود را به سوی خدا دعوت می کرد،از این خبر چه نتیجه ای می توان  950قرآن کریم خبر می دهد که حضرت نوح علیه السالم -2

 ر امری ممکن است وخدا قدرت دارد به امام زمان مثل حضرت نوح عمری طوالنی دهد.طوالنی بودن عمگرفت؟
=انتظار فرج به  70ص  با توجه به سخن امام رضا علیه السالم سه مورد از ویژگی های منتظران واقعی امام زمان علیه السالم را بنویسید؟ -3

 چند چیز است:.......................مهربانی با مؤمنان.
وجود یاران با وفایی  -2جهان برای همراهی با قیام  آمادگی مردم -1شرط مهم از شرایط ظهور حضرت مهدی علیه السالم را بنویسید؟ دو  -4

  که تا پای جان در راه اهداف وآرمان های امام بایستند.

 رهبری در عصر غیبتتم :درس هف   

 آیه ندارد.:سؤاالت  مربوط به قسمت آیات 



 : ت های کالسی الیپاسخ  فع

 مطیع محض دستورات خدا –برخالف هوای نفس خود رفتار کند)مثل حرص مال دنیا(  –پرهیز کار )اهل گناه نباشد(  -حافظ دین خدا  :77ص 

 

 : سؤاالت متن 

 به رهبری وهدایت مردم جامعه توسط فقیه جامع الشرایط ،والیت فقیه گفته می شود.؟والیت فقیه چیست-1

اسالم شناس ،دانا،شجاع ، مدیر و مدبر که در هر زمان با در نظر گرفتن مصلحت جامعه اسالمی ،از چه ویژگی هایی باید داشته باشد؟ولی فقیه -2

ور اسالمی تمام توان وامکانات برای پاسداری از دین واجرای احکام الهی در جامعه استفاده می کند ونمی گذارد دشمنان اسالم با به خطر انداختن کش

 نع اجرای دستور های خدا شوند. ما

 = آیت هللا خمینی غرب را با بحران............... 79ص روبین وودزورث  خبرنگار آمریکایی در مورد عظمت ونفوذ امام خمینی چه می گوید؟-3

 خلوص نیت داشت.

دور اندیشی ،شجاعت،پرهیزکاری و نی انتخاب کردند؟چه ویژگی هایی در آیت هللا خامنه ای وجود دارد که ایشان را به رهبری بعد از امام خمی-4

 وفاداری به امام وانقالب.

 

 :پاسخ سؤاالت خودت راامتحان کن 

حاکمان ظالم به شدت امامان را تحت فشار قرار می دادند  -1چه چیزی باعث شد تا امام مهدی علیه السالم به دستور خداوند از نظرها غایب شود؟-1

مردم به دلیل ترس از حاکمان ظالم ودلبستن به دنیای زودگذر وظایف خود  - 2آنان می گرفتند وآنان را حبس ویا می کشتند  فرصت هر اقدامی را از

 را در حمایت وپیروی از امامان انجام نمی دادند.بنابراین به دستور خداوند امام از نظرها غایب شد.

حالل وحرام دین آگاه باشند ،احکام را به اهنمایان مردم را درعصر غیبت بیان کنید؟با توجه به حدیث امام صادق علیه السالم ویزگی های ر-2

 انند،سخنان اهل بیت را بیان کنند وبازگونمایند.بد

 .= اسالم شناسان وفقیهان واقعی کسانی هستن که ..........یعنی فقیهان پیروی کنند 77ص توضیح دهید چرا مردم باید از ولی فقیه پیروی کنند؟ -3

= او عابدی شب زنده دار.........................مرا امام خود بنامید. از  80ص )رحمة هللا علیه(را بیان کنید؟سه مورد از ویژگی های امام خمینی -4
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 وضو وتیممم : درس هشت          

 آیه ندارد. :سؤاالت  مربوط به قسمت آیات 

 

 کالسی :  پاسخ  فغالیت های

 الف( :87ص 

 چون آب ،مضاف است. –باطل است          

 آب رودخانه مباح است ومطلق .  -صحیح است           

 مواالت رعایت نشده است )کارهای وضو پشت سرهم انجام نشده است( –باطل است          

 ب( توسط دبیر محترم وضوی عملی آموزش داده می شود.         

 از نماز یا همه نماز قضا می شود. وقت تنگ است که اگر وضو گرفته شود قسمتس –آب هست ولی به سالمتی ضرر دارد  –د آب نباش:89ص



 :سؤاالت متن 

 بسیار وضوبگیرتا خداوند برعمرت بیفزاید................خوابش برای او نماز.رسول اکرم در مورد وضو به یکی از اصحاب خود چه فرمود؟-1

لمس یکی از نام های خداوند به هر  -طواف واجب خانه خدا–دست زدن به قرآن  –نماز جام چه کارهایی باید وضو گرفتن واجب است؟برای ان-2

 زبان.

 هنگام خواب. –زیارت قبور  –رفتن به مسجد  –زیارت حرم امامان  –همراه داشتن قرآن  –تالوت قرآن در چه مواردی وضو گرفتن مستحب است؟ -3

 است.باطل انیم ویا فراموش کنیم که آبی نجس است وبا همان آب نجس ،وضو بگیریم ، وضوی ما اگر ند-4

آب باران ،آب چشمه ها وچاه ها،آب رودها مثال:آب خالص که با چیز دیگری آمیخته نشده  ویا از چیزی گرفته نشده باشد.آب مطلق چیست ؟-5

 ودریاها ،لوله کشی خانه ها.

 گالب ،آب میوه ، آب نمک غلیظ ،آب های خیلی گل آلود.مثال:ه خالص نیست واز چیز دیگری گرفته شده باشد.آبی کف چیست؟ آب مضا-6

 آب برای خودمان باشد واگر برای دیگریست او از وضو گرفتن ما از آب راضی باشد.مباح بودن آب وضو یعنی چه؟-7

 است. حصحیوضو گرفتن با آب هایی که در مکان های عمومی قرار دارند ،-8

 است.باطل است ووضوگرفتن با این آب   حراماستفاده از آب غصبی -9

صورت ؛دست ها؛سر وروی پاها به هنگام وضو نجس نباشد،اگر نجس است باید پاک شود سپس وضو گرفته پاک بودن اعضای وضو یعنی چه ؟-10

 شود.

 است. باطلاگر چیزی مانع رسیدن آب به اعضای وضو باشد،وضو -11

 تمام مراحل وضو به ترتیب باید انجام شود.یب در وضو یعنی چه ؟ترت-12

 سرهم وبدون فاصله انجام شود. کارهای وضو پشتمواالت در وضو یعنی چه؟ -13

آب کمی در اختیار دارد که اگر با آن  -2آب است ولی نجس یا گل آلود است. -1مواردی که به جای غسل ویا وضو باید تیمم کرد: -14

 زتشنگی به سختی خواهد افتاد.وضوبگیرد،ا

 

 خودت را امتحان کن:

 پنج مورد   87و 86مورد ص 7از از شرایط وضوی صحیح،پنج مورد را نام ببرید وتوضیح دهید. -1
اگر با آن آب کمی در اختیار دارد که  -2آب است ولی نجس یا گل آلود است.  سه مورد از مواردی که مکلف باید برای نماز،تیمم کند را بیان کنید.-2

 آب اصال نباشد-3وضوبگیرد،ازتشنگی به سختی خواهد افتاد.

 
کشیدن دستها از باالی پیشانی تا ابروها  -3زدن کف هر دو دست بر خاک  -2نیت  -1شیوه صحیح  تیمم کردن را به صورت خالصه ،توضیح دهید.

کف دست راست را بر پشت دست چپ از مچ  -5تان  ومی کشیم کف دست چپ را برپشت دست راست کذاشته واز مچ تا نوک انگش-4وباالی بینی 

 گذاشته تا نوک انگشتان می کشیم.

                                                                                          

 مبطالت نماز: 9درس 

 آیات ندارد.

 فعالیت کالسی:

 بوده وشک او در رکعت سوم نماز است.خیر ،چون نماز محسن  چهار رکعتی :97ص

 :98ص

 نمازش باطل است،اگر اذکار نماز در حال حرکت به طوری که قسمتی از ذکر در جای دیگر نماز خوانده شود نماز باطل می شود.-1 

 ده است.صحیح است. چون اوالً بی اختیار بوده وعمدی نیست وثانیا سکوتش طوالنی نیست ،ثالثا سجده سهو را به جای آور-2

 روی برگرداندن از قبله از روی عمد یا سهو نماز را باطل می کند. -باطل است -3

 صحیح است،چون صورت اصلی نماز به هم نخورده است وخنده آرام وبدون صدا بوده است.ودر ضمن کنترل هم می شود.-4

 نماز ادامه داده است. نماز صحیح است، چون از قبله روی برنگردانده ومکث زیاد نبوده وبالفاصله به-5

گر شک در رکعت اول ودوم باشد نماز را باطل می کند.ولی اگر شک در رکعت سوم یعنی بعد از سجده دوم در نماز های چهار رکعتی اصحیح است،-6

 رکعت دوم اتفاق افتاده نماز صحیح است.

 

 سؤاالت متن:

 شود. یحادر انواع سؤاالت استاندارد طر اندمی تو98-97-96د ذکر شده در صفحات در این درس تمامی موار

 خودت را امتحان کن:

 مورد نوشته می شود 5مورد  9از -1

ت جواب سالم: اگر سالم به طور کامل ودرست ادا نشود واز روی بازی ویا تمسخر باشد.)مثل:سام ملیکم(ودرصورتی که سالم داده نشود الزم نیس-2

 جواب سالم داده شود.

 ن شک در نمازهای سه رکعتی ودو رکعتی نماز را باطل می کند.نمازش باطل است،چو-3

 

 



 همدلی و همراهیدرس دهم :

 سؤاالت مربوط به آیات:

انتخاب دوستان ؛ وهمراهی با بهترین دوستان مثل پیامبر) دوستی با بعضی افراد باعث گمراهی انسان ودور آیه ی َو یَوَم یَعَضُّ الّظاِلُم.........جاَءنی.

 و از خداوند می شود.(شدن ا

 سؤاالت مربوط به فعالیت های کالسی:

پاسخ سؤال واگراست وبه عهده خود دانش آموز است وممکن است پاسخ ها متفاوت ولی درست باشد.)داستان واقعی در زندگی ونتیجه :104ص

 هدایت شده در کالس مطرح شود()همکاران محترم اثرپذیری هم مثبت وهم منفی باشد ،اما اثرپذیری منفی کنترل شده وگیری(

پاسخ سؤال با توجه به نوع شخصیت دانش آموز متفاوت خواهد بود.) رک به او می گویم که دست از سرم بردارد؛ غیر مستقیم او را :107ص

قرار نگیرم، مؤدبانه از او  متوجه رفتارش می کنم؛کم کم فاصله خود را با او بیشتر می کنم وبعد قطع رابطه می کنم ؛ سعی می کنم در معرض دید او

 خواهش می کنم که کاری به کارم نداشته باشد ومخالفت خانواده ام را به او اعالم می کنم.و.........(

 وابستگی در سایه ارتباط مداوم ومستمر است اگر ارتباط اصولی وبرنامه ریزی شده وافراطی نباشد وابستگی ایجاد نمی کند.:109ص

 ود کردن ارتباط.ده هیچ دوستی انسان را بی نیاز نمی کند پایین آوردن سطح توقع از دوست ومحرسیدن به این باور ک

 

 مشغولیت هدفمند وسالم )پرداختن به ورزش وتفریحات سالم وسازنده(-1قسمت دوم سؤال:

 دوستی ها با برنامه و تنظیم شده ودارای هدف)دوستی برای رفع اشکال از هم(-2

 وست به جای یک دوست)محبت تقسیم می شودووابستگی ایجاد نمی کند که از سوی اولیا کنترل شده باشد.(جایگزین کردن چند د-3

 سؤاالت متن:

 نیاز به دوستاز مهم ترین نیازهی روحی انسان در طول زندگی نیاز به چیست؟-1

اگر دوست  –یم دیگران نیز ما را دوست داشته باشند به خاطر آفرینشمان که دیگران را دوست داریم ومی خواهچرا انسان نیاز به دوست دارد؟-2

 نداشته باشیم تنها وبی یاور می شویم واز نظر روحی وعاطفی با مشکالت جدی روبرو می شویم.

دت از دوستی با افراد فاسد بپرهیز که وجوحضرت امام علی علیه السالم درباره اثرپذیری از دوست )دوستی با افراد فاسد( چه می فرمایند؟-3

 ناخودآگاه،ناپاکی وبدی را از آنان می رباید،در حال که تو از آن بی خبری.

نه تنها خود اهل -2به زیبایی خرد آراسته واهل فکر واندیشه باشد.-1با توجه به آیات وروایات دوستان خوب چه ویژگی هایی باید داشته باشند؟-4

 رخواه دوستانش است.خی-3،بلکه از گناه دیگران نیز ناراحت می شود.گناه نیست

دور کردن -در گرفتن تصمیمات درست به انسان کمک می کندچرا دوست باید خردمند ودور اندیش باشد؟)دوست خردمند چه ویژگی هایی دارد؟(-5

ودش راهنمایی در صورتی که نتواند خ -بدون فکر واندیشه راهی را پیش پای دوست نمی گذارد–انسان از در خطر قرارگرفتن در مسیرهای نادرست 

 کند انسان را به سمت مشورت با افراد آگاه ومطلع سوق می دهد.

سزاوار وشایسته نیست که مسلمان با افراد بی بندوبار رفاقت کند چه می فرمایند؟ دوستی با افراد بی بندوبارمنع  حضرت علی علیه السالم درباره -6

 ارد که دوستش همرنگ او باشد.زیرا او کارهای زشت خود را زیبا جلوه می دهد ودوست د

دوستان واقعی خیر یکدیگر را می خواهند،برای همین هر عیبی که از دوستشان ببینند پنهانی به او تذکر می خیرخواه بودن دوست یعنی چه؟-7

 دهندودوستشان را در برطرف کردن این عیوب یاری می کنند.

محبوب ترین دوستانم نزد من کسی است که عیب های مرا به من هدیه چه می فرمایند؟ امام صادق علیه السالم در مورد محبوب ترین دوستان -8

 دهد.

این چنین افرادی با اهمیت دادن به اگر انسان در انتخاب دوستان به ویژگی های دوستان خوب توجه نکند در دنیا وآخرت چه نتیجه ای می گیرد؟ -9

ار گرفت دوست شدند عالوه بر این که سرنوشت خوبی در این دنیا پیدا نکردند در آخرت هم جنبه های مادی وظاهری با هرکسی که سر راهشان قر

 چیزی جز حسرت وپشیمانی  نصیبشان نمی شود.

 میانه روی در دوستی -2احترام به دوست -1حدود ووظایفی که باعث می شود دوستی ها پایدار بمانند چیستند؟-10

 به اتکای رابطه صمیمانه ودوستانه،حق برادرت را............... رعایت حق برادری دوستان چه می فرماید؟ حضرت امام علی علیه السالم درباره-11

 دیگر دوست تو نخواهد ماند. 

استفاده بیش از حد  –شوخی های آزار دهنده  –مسخره کردن  -نام ناپسند نهادن  چه  رفتارهایی باعث می شود تا پیوند دوستی سست شود؟-12

 اجازه از وسایل دوستان .وبدون 

 محبت خود را نثار دوست کن ، ود رعین حال....................حضرت علی علیه السالم درباره نگفتن  تمامی اسرار به دوستان چه می فرماید؟-13

 با او در میان مگذار.

وست خود جز فداکاری انتظاری ندارد،همواره خشمگین کسی که از دحضرت علی علیه السالم درباره داشتن توقع بیجا از دوست چه می فرماید؟-14

 وناراحت است.

موجب اضطراب وپریشانی خاطر می شود،آرامش زندگی را برهم می زند زیرا فرد همواره عالقه های افراطی بین دوستان چه زیان هایی دارد؟ -15

 نگران از دست دادن دوست خود و یا دورشدن از اوست.

 خودت را امتحان کن:

زیرا در سنین بلوغ، عواطف انسانی در حال رشدوشکوفایی است چرا انتخاب دوست در دوره نوجوانی از اهمیت بسیاری برخوردار است؟-1

وعالوه برآن وبرقراری پیوند دوستی در این دوران به این شکوفایی کمک می کند وباعث پرورش عواطف نوع دوستی ومحبت ورزی می شود.

 وحاالت همدیگر در این دوره بسیار باالست. میزان اثرپذیری از صفات

زیرا این افراد کارهای خود را نه بر اساس فکر بلکه بر مبنای احساسات چرا در روایات به دوری از دوستی با افرا د نادان سفارش شده است؟-2

مشورت های غلط ونادرست به دوستان خود،زمینه دارد.این افراد با دادن وهیجانات زودگذر انجام می دهند،ضررهای زیادی برای انسان به همراه 

 های انحراف ولغزش آنان را فراهم می آورند.

نداشتن توقع بیجا  -پرهیز از گفتن تمامی اسرار به دوست  دو مورد از کارهایی را بیان کنید که برای میانه روی در دوستی هایمان باید انجام دهیم.-3



 پرهیز از عالقه افراطی –از دوست 

حسرت خوردن به خاطر همراه سوره فرقان،حال وروز کسانی که در دنیا،دوستان خوبی انتخاب نکرده اند را بیان کنید.29و 28ا توجه به آیات ب-4

 سرزنش خود به خاطر انتخاب دوستی که او را از یاد خدا گمراه کرده است.  -نشدن با پیامبر ودین او 

به شمشیری زهر آلود تشبیه شده اند که اگرچه ظاهرشان براق وزیبا است اما اثری خطرناک ه شده است؟دوست بد در روایات به چه چیزهایی تشبی-5

 دارند.

 مسئولیت همگانیدرس یازدهم :

 سؤاالت مربوط به قسمت آیات:

 ز منکر یک مسئولیت همگانی است (درباره امر به معروف ونهی از منکر) امر به معروف ونهی اَوالُمؤِمنوَن َوالُمؤِمناُت.......َعِن الُمنَکِر.

 فعالیت های کالسی:

مورد پاسخ ها بنا به بینش ونظر خود انتخاب می کند وممکن  5پاسخ سؤال با توجه به بینش دانش آموز متفاوت از همدیگر خواهد بود.)از :117ص

 است بیش از یک مورد باشد.(

 :121ص

 اگر نهی از منکر نشود اگر نهی از منکر بشود

 به راحتی آن گناه را تکرار می کند دیگر این گناه را حداقل در آن جمع انجام نمی دهداو 

آبروی کسی که از او غیبت شده است در میان جمع  آبرویش حفظ می شود

 ازبین می رود.

مشخص می شود که غیبت کردن یک عملی زشت 

 است 

 قبح  و بد بودن غیبت ازبین می رود

معروف ونهی از منکر  یک عمل خوبی مثل امر به

 زنده می گردد.

 گناه عادی می شود وآشکارا انجام می شود.

 

خیر ، با توجه به نوع گناه وجرم وخطا برخورد متفاوت است.وظیفه ما این است که به مسئول مربوطه وپلیس اطالع دهیم وبا او برخورد :123ص

 قانونی شود.

  :124ص

 به تذکر ما ، دیگران را آگاه می کنیم وخود نیز نمی خریم. تذکر دادن ودر صورت تکرار وتوجه نکردن -1

 اگاه کردن خانواده ها از خطرات روشن نمودن آتش در جنگل ومنع قانونی آن ، خودمان نیز می توانیم عمال نشان دهیم. -2
 د می توان او را متوجه عمل خود کرد.تذکر دادن به  اینکه عفت کالم خود را حفظ کند ، با ایما واشاره واخم کردن نیز در بین صحبت های فر -3
 تذکر وبرخورد جدی ویا گفتگو در مورد اموال عمومی وبیت المال وعواقب استفاده نادرست از آن ها. -4
اشاره به آلودگی هوا   -به او می گوییم که خود روی ما نیز مثل خودرو او مشکل داشت ودادیم تعمیرش کردند )به طور غیر مستقیم(  -5

 برای سالمندان وکودکان به وجود می آید.ومشکالتی که 

 

 سؤاالت متن:

 «امر به معروف ونهی از منکر»توصیه به کار نیک وبازداشتن از کار ناپسندیکی از مسئولیت های افراد جامعه نسبت به هم در جامعه چیست؟-1

چون مؤمنان ولی یکدیگرند ،همدیگر را دوست بیشتر است؟چرا مؤمنان ) افراد باایمان( مسئولیتشان برای اجرای امر به معروف ونهی از منکر -2

عالوه برلذت بردن از خوشبختی خود ،خوشبختی دیگران نیز برایشان شادی آور وشیرین  –دارند ونسبت به سرنوشت هم احساس مسئولیت می کنند 

است بنابراین هم خود به آن عمل می کنند وهم دیگران را  آنها می دانند که رسیدن به سعادت دنیا وآخرت با عمل به دستورات دین امکان پذیر –است 

 به انجام آن سفارش می کنند.

حتما امر به معروف ونهی از منکر امام کاظم علیه السالم در مورد  به جا آوردن امر به معروف ونهی از منکر وترک نکردن آن چه می فرمایند؟-3

 اهند شد ودر این صورت بهترین های شما هم اگر دعا کنند ،دیگر مستجاب نخواهد شد.بر شما مسلط خوکنید وگرنه شرورترین افراد جامعه 

اگر متوجه نشد با مهربانی وبرخورد خوب او را -2روی برگردان از او وبرخوردی سرد -1مراحل انجام امر به معروف ونهی از منکر را بنویسید؟-4

 یش را تکرار نکند.متوجه اشتباهش بکنیم وبا احترام از او بخواهیم تا خطا

خود نیز به آنچه -2باید آبروی فرد حفظ شود ودر حضور دیگران بازگو نشود.-1در امر به معروف ونهی از منکر چه شرایطی باید رعایت شود؟-5

 که به دیگران توصیه می کنیم عمل کنیم وآنچه را که از آن نهی می کنیم انجام ندهیم.

چون به وظیفه خود عمل کرده ایم واز اجر وثواب خداوند ری اگر به نتیجه هم نرسد باز یک موفقیت است؟چرا هر امر به معروف ونهی از منک-6

 بهره برده ایم.

 

 خودت را امتحان کن:

 پاراگراف آخر= مردم نسبت به سرنوشت دیگران بی تفاوت.... 120پاسخ ص مورد(4آثار منفی ترک امر به معروف ونهی از منکر را بیان کنید؟)-1

 مورد( 4مورد  7..............................مستحق عذاب الهی می گردند.)از 

جایگاه  کارهای نیک دیگر در -1با توجه به سخن حضرت علی علیه السالم جایگاه امر به معروف ونهی از منکر را در میان اعمال نیک بیان کنید.-2

بی خردان به -3ترک امر به معروف ونهی از منکر عذاب الهی را به دنبال دارد -2یاست.برابرامر به معروف ونهی از منکر مثل قطره در مقابل در

 خردمندان به خاطر نهی نکردن از گناه. -4خاطر انجام  گناه عذاب می شوند 

 

 



 انفاقدرس دوازدهم :

 سؤاالت مربوط به آیات:

 آیه ( )ترجمهاَلَّذیَن یُنِفقوَن اَموالَُهم............وال ُهم یَحَزنوَن.

ترس وغم به دل انفاق  –انفاق های پنهانی ارزشش بیشتر است  –انفاق در تمام طول زندگی در نزد خداوند متعال پاداش دارد  –داللت آیه: انفاق 

 کننده وارد نمی شود.

 فعالیت های کالسی:

بی تفاوتی انسان ها  –خود خواهی انسان ها  –بی عدالتی ونقص در قوانین اقتصادی  –جمع شدن ثروت های جهان در دست عده ای کم :127ص

 نسبت به هم .

.ودر ضمن انسان عاقل کنند یبا کامل شدن عقل،انسان ها درک درستی از روابط انسانی پیدا می کنند واز هیچ کمکی به یکدیگر دریغ نم:129ص

 اری می کند.رای آخرت خود سرمایه گذاموال خود را جمع نم کند که روزی آن را از دست بدهد بلکه می بخشد وب

 بیشتر فقرا نیازشان برطرف می شود وغنی می شوند وفاصله طبقاتی کمتر می شود.:130ص

 

 سؤاالت متن:

 انفاقرا در نظر دارد؟م برای نجات مردم از فقر چه راه کاری دین اسال-1

 د را نپرداخته اند.اموال خو« حقوق واجب»مردم فقیر...................... ی های دخداوند به اندازه نیازمن»پیامبر اکرم در مورد انفاق چه می فرماید؟-2

 انفاق خداوند در قرآن کریم اعطای بخشی از اموال را چه نامیده است؟-3

 مال آنقدر نزد خداوند ارزشمند است که آن را یکی از نشانه های مؤمن بودن می داند.  انفاق-4

 توزیع ثروت میان فقرا وجلوگیری از انحصار آن در دست ثروتمندانخداوند حکمت انفاق را چگونه بیان می کند؟-5

 پرداخت زکات موجب مصونیت مال از نابودی وپر برکت شدن آن می شود.پرداخت زکات چه فایده هایی دارد؟-6
 را از صاحبان آن ها باز می دارد.( ...)بارندگی،حاصلخیزی،فراوانی وخداوند نعمت هایشنپرداختن زکات چه زیان هایی دارد؟-7

کسی که هنگام غروب شب عید فطر،بالغ و عاقل و هشیار باشد و فقیر هم نباشد، باید برای خود و  ات فطره چیست وچه قدر باید پرداخته شود؟زک-8

یا جو یا برنج و یا هر غذاییکه در طول ماه مبارک رمضان بیشتر از گرم گندم  ا می دهد، به ازای هر نفر سه کیلوآنان رکسانی که او هزینه زندگی 

 آن استفاده کرده است را به مستحق بدهد . 

 در خمس باید سال مال در نظر گرفته شود.       ص          غ -9

 د می توان چیزی خرید.        ص   غخمس آن پرداخت نمی شوبا پولی که -10

 به آذوقه هایی که از درآمد سال ،برای مصرف در خانه خریداری شده است ،در پایان سال خمس ندارد.     ص  غ-11

 خمس بخش زیادی زیورآالت خانم ها خمس دارد.      ص    غ -11

اید کار ولی در قرض فرد قرض گیرنده ببنابراین کار نم کند، در صدقه فرد به فکر بازگرداندن مبلغ نیست  فرق بین صدقه وقرض در چیست؟-12

 ،عالوه برآن در قرض آبروی فرد محفوظ است.کند تا مبلغ را به صاحبش بازگرداند

مسلمانی که به برادر مسلمان خود قرض دهد،در برابر...............محروم خواهد =»133ص پیامبر اکرم درباره قرض دادن چه می فرمایند؟-13

 ساخت.

در حالت بی نیازی ویا موارد غیر ضروری.چرا که درخواست از دیگران آبروی وچرا؟از قرض دادن نهی شده است؟انسان  درچه مواردی  -14

 انسان را در معرض خطر قرار می دهد.

 «.برایش دعا می کندهنگامی که انسان مؤمن از این دنیا می رود،............= » 133صپیامبر اکرم در مورد وقف چه فرمودند؟-15

 «علی ،بنده خدا ............برسد= »134صحضرت علی علیه السالم در یکی از وقف نامه های خود چه نوشت؟-16

ساختن مسجد، کتابخانه های عمومی، مدارس ودانشگاه، بیمارستان های عمومی ،خانه هایی برای  وقف معموال در چه اموری صورت می گیرد؟ -17

 وفقرا،................. یتیمان وبی سرپرستان

 خودت را امتحان کن:

 بخشش قسمتی از اموال به نیازمندان را انفاق می گویند.وسه مورد از فواید آن را نام ببرید. انفاق را تعریف کنید-1

بخش زیادی از گناهان وجرم های ناشی از فقر از  -2ثروت به دست نیازمندان نیز می رسد وفاصله طبقاتی میان ثروتمند وفقیر کمتر می شود -1

آرامش وامنیت در جامعه حاکم می -4مردم نسبت به یکدیگر مهربانتر می شوند واحساس مسئولیت بیشتری می کنند-3ود.ریشه کن می شجامعه 

 شود.

انفاق مستحب:قرض   -  ، خمسانفاق واجب:زکاتیک انفاق واجب ویک انفاق مستحب را نام ببرید و هریک را به صورت مختصر توضیح دهید.-2

 ،وقف

 ز دارایی های انسان مثل:غالت،دام،سکه تعلق می گیرد.زکات:پاک شدن از دلبستگی ها وآلوده گی ها که به برخی ا

انده خمس:هر مسلمانی که از طریق کار،درآمدی کسب می کند پس از صرف هزینه های ساالنه زندگی خود وخانواده ،باید یک پنجم آنچه را که باقی م

 است به عنوان خمس بپردازد.

 ه با دادن آن آبروی فرد حفظ می شود وسبب رونق کسب وکار وفعالیت فرد قرض گیرنده می شود.ک استمالی  قرض: نوعی انفاق 

از اختیار خود خارج می کند واستفاده از آن ویا درآمد آن را در اختیار دیگران قرار  بخشی از اموال رامالکیت  وقف:انسان برای جلب رضایت خداوند 

 می دهد.

 رای پاسخ این سؤال یک مورد از انفاق واجب ویک مورد انفاق مستحب نوشته می شود.توجه : ب

 ها :طال ،نقرهسکه  –ها:گاو،گوسفند،شتر دام  –غالت: گندم،جو،خرما،کشمش زکات به چه چیز هایی تعلق می گیرد؟ ان ها را نام ببرید. -3

در راه هایی که قرآن کریم ،پیامبر وامامان آن   -حاکم اسالمی یا مرجع تقلید  خمس به چه کسی پرداخت می شود ودر چه راه هایی هزینه می شود؟-4

کردن مردم با معارف دینی ، دفاع از کشورهای دینی ،تربیت دانشمندان علوم دینی،تألیف وتوزیع  را مشخص کرده اند مصرف می شود.مانند:آشنا

 کتاب های دینی و......



 انقالب اسالمی ایراندرس سیزدهم :

 سؤاالت مربوط به آیات:

 وباور وسست نشدن ملت های با ایمان(تاکید برداشتن اراده )آیه ستاره دار است ()َوال تَِهنوا َوال تَحَزنوا َو.................ُمؤمنیَن.

رهای دینی نابودی باودر مورد  ) بر مسلمانان جهت نابودی دینشان( از سوی دشمن همیشگی  وجود خطرات ال یَزالوُن..................اِِن استَطاعوا.وَ 

 مردم  ودور کردن آن ها از اسالم(

 فعالیت های کالسی:

به بی راهه کشاندن جوانان ومشغول نمودن آنان با  ،ایجاد جنگ وخونریزی در بین کشورها ، مذاهب مختلف بین پیروانخیر،ایجاد اختالف  :142ص

 باورهای غلط، چیدن برنامه هایی برای غارت ثروت ملی کشورها ووابسته کردن آن ها به خود.

داخل جامعه ،هم فکری وداشتن اتحاد برای حل مشکالت،آگاهی  آگاهی از این که بیگانگان همیشه خیر خواه ما نیستند،پرهیز از اختالفات در:148ص

وء بیگانگان درباره رهبر انقالب وحفظ آنها ، تقویت اراده جهت پیشبرد اهداف مشترک کشورمان، توجه نکردن به تبلیغات سومذهبی  از مسائل دینی 

حفظ همدلی و وحدت برای مقابله با نیروهای تجاوزگر خارجی،باال بردن سطح علم و دانش وتجهیز خود به فناوری های گوش دادن به حرف ایشان،و

 علمی دنیا.

 سؤاالت متن:

 بازگشتی دوباره به دین وارزش های دینیانقالب اسالمی در واقع بازگشت به چه بود؟-1

موجب شده است که ملت های محروم با الگو گرفتن از انقالب اسالمی پیشرفت های عظیم در ایران چه تأثیراتی در ملت های دیگر دارد؟-2

بیش از هر چیز سرمشق گرفته از وکسب استقالل ،تالش کنند،حرکت های حق طلبانه مردم در نقاط دیگر جهان نیز ایران،برای رهایی از وابستگی 

 مقاومت ملت ایران در برابر استکباران جهانی است.

زنده شدن روحیه خودباوری واحساس عزت چه چیزی باعث شد که ملت ایران به این باور برسدکه می تواند در هر زمینه ای رشد وپیشرفت کند؟-3

 وبزرگی در ملت ایران

ملت ایران به این باور برسد که می تواند در هر زمینه ای رشد زنده شدن روحیه خودباوری واحساس عزت در ملت ایران موجب چه چیزی شد؟-4

 وپیشرفت کند.

 ردارد.طرح پیشنهادهای فریبنده برای پیامبر گرامی اسالم تا ایشان دست از دعوت بنقشه های مشرکان مکه برای نابودی اسالم چه بود؟-5

 تحت فشار قرار دادن مسلمانان در محاصره اقتصادی 

 جنگ نرم )شبیخون فرهنگی(آخرین ومخرب ترین سالح استکبار در برابر ملت ایران چیست؟-6

زشت  تولید فیلم های ضدایرانی وضداسالمی ،تهیه وپخش فیلم ها وتصاویرچند مورد از شبیخون های فرهنگی توسط بیگانگان را بیان کنید؟-7

 در بین جوانان و.....................بزرگ  جلوه دادن قدرت وپیشرفت غربی ها.ومبتذل،ساخت بازی های رایانه ای مخرب ،تولید وپخش مواد مخدر

ها  پاداش مجاهد شهید در راه خدا........فرشته=»147صحضرت امیر مؤمنان علی علیه السالم درباره حفظ عفت وپاک دامنی چه می فرماید؟-8

 «شود.

 خودت را امتحان کن:

مورد از دانش  4تا  2ی می توان در امتحانات کتب«» مورد 10»  141و 140پاسخ ص ثمرات انقالب اسالمی را به صورت خالصه بیان کنید.-1

 «آموزان خواست

طرح تحریم اقتصادی برای ملت ایران در اوایل جنگ  -1ات ابرقدرت ها برای شکست جمهوری اسالمی ایران را توضیح دهید.چند نمونه از اقدام-2

هم زمان با جنگ ،بمب گذاری ها وترور با اجیر کردن -3بین ایران وعراق )دو ملت مسلمان(،نظامی ایجاد جنگ  -2توسط آمریکا وهم پیمانانش ،

.)محاصره اقتصادی،حمله نظامی،ترور وبمب گذاری،تفرقه افکنی ا وایجاد جنگ داخلیتفرقه افکنی وتالش برای کودت-4منافقان در داخل جامعه،

 وتالش برای کودتا وایجاد جنگ داخلی(

امروزه قدرت های استکباری به خوبی دریافته اند که جنگ خطرناک ترین سالح دشمن در جنگ علیه انقالب اسالمی ایران چیست؟توضیح دهید.-3

ر کشورهای دیگر دچار مشکل می کند.به همین واین مسئله ادامه کارشان را د های نظامی عالوه برهزینه های زیاد ،باعث نفرت ملت ها نیز می شود

 دلیل آن ها برای به زانو درآوردن ملت ها ،راهکارجدیدی به نام جنگ نرم با شبیخون فرهنگی را در پیش گرفته اند.

از بین بردن باورهای دینی مردم ودور کردن آنها از تعلیمات  هدف اصلی دشمنان را از اجرای نقشه های مختلف در کشورهای اسالمی بیان کنید.-4

 حکیمانه اسالم

 جهاددرس چهاردهم:

 سؤاالت مربوط به آیات:

مالشان را در راه خدا از دست عامله خداوند با مؤمنانی که جان ودر مورد جهاد وماِنَّ هللاَ اشتری ِمَن الُمؤمنیَن..............................ُهَو الفَوُز الَعظیُم.

 ن را تضمین می کند.)ترجمه آیه(.وعده خداوند در مقابل آن دادن بهشت است وخود خداوند نیز آ می دهند

ُکم. )آیه ستاره دار است()دستور خداوند متعال برای کسب آمادگی رزمی وتوان برای دفاع در برابر َو اَِعدّوا لَُهم ما استََطعتُم ِمن.............َعدُوَّ هللاِ َوَعدُوَّ

 دشمنان خدا ودشمنان خود انسان ها(

 فعالیت های کالسی:

 جهاد دفاعی  -5جهاد دفاعی   -4جهاد دفاعی)مبارزه با سرکشان(   -3فاعی)جهادبا سرکشان( د-2جهاد دفاعی     -1  :157ص

 آموزش های نظامی ورزمی ، سوارکاری ،تیراندازی :158ص

 سؤاالت متن:

به جنگ وتجاوز روی می آورند ،برای تسلط برجان ومال ملت ها به ن به قدرت چه کارهایی می کنند؟انسان های بی ایمان وزیاده خواه با رسید-1

 کشتار مردم بی گناه می پردازند.

انسان های بی ایمان وزیاده خواه که به آنها اهل باطل گفته می چگونه انسان هایی به جنگ وتجاوز روی می آورند ومردم بی گناه را می کشند؟-2

 شود.



چون می دانند اهل حق ومؤمنان به هیچ وجه در برابر آنها تسلیم نمی شوند،و همواره چرا اهل باطل همواره بیشترین دشمنی را با حق دارند؟-3

 های ضعیف هموار سازند.منتظر فرصتی هستند تا حق را از میان بردارند وراه را برای چپاول ملت 

 مسلحانه با دشمنان اسالم.مبارزه  –تالش وکوشش المی به چه معناست؟کلمه جهاد در عربی وفرهنگ اس-4

 یکصد آیهچند آیه در قرآن درباره جهاد وجود دارد؟-5

اد در با دشمنان بر می خیزد،همواره پیروز کسی که با دستور خداوند به جهسرنوشت فردی که در راه خدا جهاد می کند چیست؟)چگونه است(؟-6

 ،پاراگراف آخر(152است ؛زیرا اگر دشمن را شکست دهد.................................هرگز شکست ندارد.)ص

 احد ، احزابدو نمونه از جنگ های دفاعی صدر اسالم را نام ببرید؟-7

 اعیدفجنگ تحمیلی بین ایران وعراق از چه نوع جهادهایی است؟-8

رهبر جامعه با مالیمت آنان را ارشاد می کند،در صورت -1مراحل برخورد با سرکشان وگردن کشان در برابر قانون در کشور اسالمی را بیان کنید؟-9

 را می پذیرد وبا لطف باآنان رفتار می کند. توبه ،جامعه اسالمی آنها

 اگر از مدارا ی جامعه اسالمی سوء استفاده کنند وامنیت جامعه را برهم زنند،با دستور حاکم اسالمی ،با آنان جهاد خواهد شد.-2

 جنک حضرت علی علیه السالم با خوارج نهروانیک نوع از جهاد با سرکشان را نام ببرید؟-10

 = چرا در راه خدا...........ضعیف است.156ترجمه آیات ص سوره نساء چه می فرمایند؟ 76و75گ درباره جهاد ابتدایی در آیات خداوند بزر-11

به دستور پیامبر وولی وظیغه لشکر اسالم برای مبارزه با حاکمان زورگو وسرکشی که مردم ناتوان را زیر سلطه خود نگاه می دارند چیست؟-12

 مسلمین با حاکمان شیطانی جهاد کنند ومردم را از اسارت آنها نجات دهند وپیام خدا را به آنها برسانند.

ن غیر ، تنها با سرنگون کردن حاکمان فاسد ،پیام دین را به مردم می رساندوآنان را در پذیرش ایآیا اسالم عقاید خود را به زور تحمیل می کند؟-13

 پیام آزاد می گذارد.

 نبرد سپاه اسالم با حکومت های ایران وروم در صدر اسالم.نمونه ای از جهاد ابتدایی را نام ببرید؟-14

 .......بترسانید...هرچه در توان داریدبرای....)و 157ترجمه آیه =صخداوند در قرآن برای کسب مهارت در فنون رزمی وجنگی چه می فرمایند؟-15

تا هیچ بیگانه ای خیال حمله به آن کشور را در سر برای هر کشوری الزم است؟های نظامی  چرا آموزش وکسب آمادگی ومهارت -16

 نپروراند،ترساندن دشمن وجلوگیری از آغاز جنگ.

 سوارکاری وتیر اندازی ،مخصوصا تیر اندازی.پیامبر آموزش کدام فنون را سفارش کرده است؟-17

 خودت را امتحان کن:

رتگران اظالمان وغاگر مردم کشوری که مورد تهاجم دشمنان قرار گرفته اند،از کشور خود دفاع نکنند ، چه سرنوشتی در انتظار آنان خواهد بود؟-1

اگر در دفاع ،باشد چون اسالم باعث بیداری مردم می شود سعی در نابودی اسالم می کننداسالمی  ،برآن ها مسلط می شوند،مخصوصا اگر کشور

 د داشت.نوعذاب الهی را در پی خواهگناه کرده اند سستی کنند 

 –سلمانان وقتی کشور اسالمی مورد حمله دشمنان قرار می گیرد ،بر همه مجهاد دفاعی در چه زمانی وبر چه کسانی واجب است؟ -2

 است با آنچه در توان دارند ،به دفاع از کشور اسالمی برخیزند ودشمن را از سرزمین خود بیرون کنند.واجب  –،پیروجوان مردوزن

مسلمانان وظیفه مسلمانان چه وظیفه ای دارند؟،اگر در جامعه اسالمی ،عده ای به مبارزه با نظام اسالمی بپردازندوامنیت مردم را به خطر بیندازد-3

 دارند با دستور حاکم اسالمی ،به جهاد ومقابله با آنان برخیزند وخطر آنان را از جامعه اسالمی دور کنند.

میدان جنگ با توجه به فرموده پیامبر صلی هللا علیه وآله توضیح دهید که آیا در جهاد با دشمنان اسالم،پاداش خداوند تنها برای کسانی است که در -4

بلکه مسلمانی که تیر را می سازد و مسلمانی که برای رضای خدا تیرها را تهیه می کند وبه دست رزمنده ها نه خیر، به مبارزه با دشمنان مشغول اند.

 می رساند ورزمنده ای که تیر را در راه خداوند به سوی دشمن پرتاب می کند نیز پاداش دارد وپاداش آنان بهشت خداوند متعال است.

 

 

 توجه : درمورد آیات  به صورت )مفهوم ، ترجمه آیه ، درچه موردی ،برداشت از آیه(سؤال داده شود.

 وایات حفظ می شود.توجه :آیه ها وروایات )احادیث( ستاره دار متن وترجمه آیات وخود ر

 همکاران عزیز وگرانقدر!سالمتی شما نهایت آرزوی ماست

 آذربایجان غربی قرآن استانو گروه معارف

 



 

 


